Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

TOT 1/13
Teematutkinta
Väliaikainen tuenta on aina
suunniteltava ja varmistettava
Tutkittujen kuolemantapausten taustat, keskeiset syyt ja
vastaavien tapaturmien torjuntakeinot.

TOT-teematutkinnassa tutkitaan työpaikalla sattuneet uusimmat kuolemantapaukset ja analysoidaan samalla aiemmin tutkitut vastaavankaltaiset.
TOT-teematutkinnan keskeisenä tavoitteena on esittää vastaavien tapaturmien torjuntaa hyviksi todettujen käytäntöjen ja nykytekniikan avulla.
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1. Taustatekijät
Lyhytkestoinen työskentely varmistamattoman tai epävakaasti tuetun kappaleen tai
taakan alla on yhteistä TOT-tutkintaan otetuille tapaturmille. Moni näistä työpaikkatapaturmista on sattunut tilapäisessä työskentelypaikassa. Useissa työvaiheissa on
tarpeen nostaa tai kääntää kappale, jotta työvaihe on mahdollinen. Kappaleiden,
osien ja työkalujen epäsymmetrisyys vaikeuttaa vakauden ja tasapainoaseman arviointia. Kappaleissa ei ole ollut erityistä väliaikaistuennan kiinnityskohtaa tai korvaketta, jollainen on tyypillistä esimerkiksi rakennuselementeille.
Nostetut ja väliaikaisesti tuetut suurimassaiset kappaleet voivat kaatua tai pudota
vaakaliikkeen, kiertymisen tai esimerkiksi alustan/tuennan pienenkin mukautumisen
seurauksena.
Vakiintuneisiin vaarallisiin toimintatapoihin ei ole puututtu. Nostoapuvälineissä on
ollut vikoja ja osa on ollut käyttöön soveltumattomia. ”Läheltä piti” –tilanteet eivät
ole johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin. Ohjeita ei ole noudatettu.
Osasta tapaturmia taustalla vaikuttaisi olevan myös maatalousyhteiskunnan perinteenä oleva omatoimisuuteen perustuva toimintamalli, työ on pyritty tekemään
itsenäisesti, nopeasti ja helposti saatavilla olevilla apuvälineillä, ulkopuolista apua
kysymättä. Olosuhdepuutteet johtavat vaarallisiin työtapoihin. Raskaan kappaleen
nosto, pönkkääminen ja sidonta ajatellaan ehkä virheellisesti niin yksinkertaiseksi
työvaiheeksi, ettei niitä suunnitella etukäteen. Taakan ja tuennan odottamattoman
liikkeen jälkeen ei käytännössä kuitenkaan enää ehdi pois puristumisvaara-alueelta.

2. Tapaturmien keskeiset syyt
Puutteellinen tai lähes olematon työn suunnittelu johtaa vaarallisten tilapäisratkaisujen käyttöön tuennassa. Kun suunnittelu on jätetty puutteelliseksi tai vajavaiseksi, on
todennäköistä, että myös työvaiheen ohjeistus ja opastus ovat riittämättömiä, liian
yleisluonteisia tai puuttuvat kokonaan. Työryhmän itseohjautuvuus ei poista vaarojen tunnistamisen tarvetta. Usean tapaturman taustalla on myös vakiintuneeseen
työmenetelmään jostain syystä tullut muutos ja siitä seurannut työnkulun muuttaminen ilman kokonaisuuden uudelleensuunnittelua.
Yhteistä tutkituille tapaturmille on, että tuennan varmistus on puuttunut, ts. on
luotettu paikallaan olevan kappaleen vakauteen.
Tuen rikkoutuminen, tuen tai kappaleen siirtyminen tai irtoaminen olivat yhdistäviä
vaiheita ennen tuetun kappaleen odotettua liikettä. Käytetyt tuennat olivat lähinnä
pystysuuntaisia, eivätkä estäneet riittävästi kappaleen vaakaliikettä tai kiertymää.
Esimerkiksi eräässä tapaturmassa tuentaan käytetty tunkki saattoi kaatua työliikkeen seurauksena.
Työohjeet korostavat joskus enemmän kappaleen vaurioitumisen varomista, ei
niinkään työturvallisuutta. Esimerkiksi TOT 15/10 tapaturman yhteydessä työn laa2

Kuva 1. TOT 19/08 liittyvä viallinen (rikkoutunut) nostokoukku, josta puuttuu turvasalvan
lukitus.

jassa ohjeistuksessa mainittiin yleisluonteisesti vain ”Putkien tuenta oltava tapauskohtaisesti riittävä” ja ”Putket sijoitetaan työalueelle tukien varaan siten, ettei pinnoitus vahingoitu”. Nostovälineessä on tällöin käytetty nostoliinaa, jonka kuntoa ei
kuitenkaan ole seurattu nostojen välillä tai aikana.
Yhdessä tapaturmassa kappaleen oli tarkoitus olla nosturin varassa työn ajan ja
sitä vakautettiin tuennalla. Nosturia ei lukittu tähän käyttöön vaan se haettiin toiseen
työhön jolloin tilapäinen tuenta muuttui vaaralliseksi.
Yhteen tapaturmaan liittyi ratkaisevasti avokoukku ja toiseen rikkinäinen nostokoukun turvasalvan lukitus. Nostoapuvälineiden tarkastus ja sitä seuraavat toimenpiteet ovat olleet organisoimatta.
Yhdessä tapaturmassa nosto tehtiin metallitankoa käyttäen. Nostoapuvälineitä ei
kiinnitetty tankoon ja nostossa ne luiskahtivat irti.
Useassa tapaturmassa alustana ovat olleet viistämättömät tai koloamattomat
pöllit tai rungot tai pinotut irtokappaleet.
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Kuva 2. TOT 15/10 liittyvä vääränlainen maakaasuputken tuenta putkilinjan päästä. Kuvan
keskellä oleva tukipino ei sortunut tapaturman yhteydessä (maakaasuputken yksittäinen
putki pituudeltaan n. 18 m, halkaisija 508 mm, seinämäpaksuus 6,35 mm, massa 1512 kg).

Osasta tapaturmista uhri on työskennellyt yksin. Yksin työskenneltäessä raskaan
kappaleen tuenta voi olla vaikeaa toteuttaa samanaikaisesti noston kanssa. Usein
tapaturman yhteydessä työssä mukana on kuitenkin ollut myös muita henkilöitä, eikä tuentaa ole silti varmistettu. Vaara-alueelle on menty varmistamatta tuentaa.
Yhdessä tapaturmassa oli ilmeistä, että tieto varmistavan tuen poistosta ei välittynyt työnjohdolta tai muilta työntekijöiltä työntekijälle, joka palasi työhön poissaolon
jälkeen. Työntekijä ei myöskään ilmeisesti arvioinut työstettävän kappaleen tuentaa
ennen työn aloitusta.
Puutteet siisteydessä ja järjestyksessä ovat oleellisia taustatekijöitä. Kaikissa tapauksissa ei ole selvää onko tapaturman uhri vaikuttanut suoraan tukeen tai tuettuun
kappaleeseen, vai onko liike aiheutunut tahattomasti jonkun esineen tai esimerkiksi
työkalun kautta. Työkohteessa oleva ylimääräinen tavara voi myös osaltaan vaikeuttaa tasapainoaseman ja tuennan arviointia. Ulkona sattuneissa tapaturmissa myös
alustan painuminen kuorman alla on saattanut vaikuttaa tasapainoasemaan.
Yhdessä tapaturmassa kappaleen kaatuminen tapahtui heti tukena käytetyn liinan
irrotuksen jälkeen, kun jo kiinnitetyt nostoketjut olivat löysinä.
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Kuva 3. TOT 19/08 pensselimaalaustyön aikana putoamisvaara-alueella käytetty ohjainlaite,
jossa suojaamattomat ohjaimet.

Johtamisen ja työnjohdon puutteiden vaikutus tapaturmien taustalla on ollut merkittävä. Valtuutukset ja työnjako ovat olleet epäselviä tai ei ole lainkaan työnjohtoa
tai työntekijät ovat toimineet omatoimisesti tai ohjeiden vastaisesti. Vakiintuneisiin
vaarallisiin oikaisuihin, kuten tukipukkien käytön laiminlyönteihin ei ole puututtu, jolloin vaarallinen työtapa on vakiintunut käyttöön.
Yhden tapaturman yhteydessä suunnitellut tuet oli asennettu väärin sekä käytetty
liian lyhyttä tukirautaa, joka oli kiinnitetty hefteillä muototankoon kannen sijaan ja ko.
laipio oli vain toispuoleisesti silloitettu (hitsattu) kiinni. Yhdessä tapaturmassa kiinnihitsaus oli toteutettu huomattavasti heikompana kuin oli suunniteltu.
Yhdessä tapaturmassa nostoliina katkesi. Nostoliinan ja nostettavan raskaan kappaleen kulman välissä oli omavalmisteinen kulmasuoja, joka viimeistään tapaturman
yhteydessä vaurioitui.
Nostolaitteen ohjaimen vahinkokäyttö pensselimaalaustyön aikana oli mahdollinen taustatekijä yhdessä tapaturmassa. Tapaturman yhteydessä oli käytössä vyötäröllä pidettävä ohjauslaite, jossa oli suojaamattomat ohjaimet.
Taakan, tuennan tai molempien odottamattoman liikkeen jälkeen tapaturman uhri
ei ole enää ehtinyt pois vaara-alueelta ja hän on jäänyt puristuksiin.
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3. Vastaavien onnettomuuksien torjuminen
Kaikkiin suuriin kappaleisiin pitää suunnitella nostoa ja tuentaa varten tartuntakohdat, jotka tiedetään tarvittavan valmistuksen, siirtojen, asennuksen, käytön ja huollon
aikana.
Nosto ja väliaikainen tuenta tulee aina suunnitella. Kirjallinen nostotyösuunnitelma laaditaan haastavista nostoista ja kun taakka nostetaan useammalla kuin yhdellä
nosturilla. Mikäli nostoa ja väliaikaista tuentaa ei voida toteuttaa suunnitelman mukaisena, laaditaan uusi suunnitelma.
Poikkeamatilanteissa otetaan aina yhteys työnjohtoon. Jos työnjohtoa ei ole, palataan poikkeamatilanteessa suunnitteluvaiheeseen. Tuentaa ei saa improvisoida.
Suunnitelman perusteella valitaan käyttöön vain tarkoitukseen sopivat nostolaitteet, joiden kunto varmistetaan ennen työn aloittamista.
Työkohde pitää erottaa kulkuväylistä. Raskaan kappaleen väliaikainen tuenta varmistetaan erityisesti niihin suuntiin joissa liikutaan tai työskennellään. Jos kappale
jätetään tuen varaan ja työ taukoaa, on vaara-alue selkeästi rajattava ja merkittävä.
Toistuvaan tuentaan järjestetään mitoitetut, työhön sopivat apuvälineet (esim. tukikehikot tai telineet). Tuentavälineille on syytä järjestää säännöllinen tarkastusmenettely, kuten nostoapuvälineille. Erityisesti työntekijät on hyödyllistä ottaa mukaan
menetelmiä ja apuvälineitä koskevaan jatkokehitykseen.
Ennen työn aloitusta tunnistetaan vaarat, arvioidaan riskit ja toteutetaan arvioinnin perusteella valitut toimenpiteet. Hetkellinenkin nostetun tai väliaikaisesti tuetun
kappaleen alla tai lähellä työskentely huomioidaan arvioinnissa puristumisvaarana ja
toteutetaan mekaaniset varmistukset vaaralle altistumisen ajaksi.
Nostetun tai väliaikaisesti tuetun kappaleen alle ei pidä mennä. Vaihtoehtona voi
olla esimerkiksi kappaleen kääntäminen työvaihetta varten.
Irtonaisia tukikappaleita ei saa pinota päällekkäin. Pinotut kappaleet eivät yleensä
estä tuetun kappaleen tahatonta vaakaliikettä tai kiertymistä ja pino voi kaatua liikkeen seurauksena.
Poista käytöstä (ja hävitä) ne vanhat apuvälineet joita ei ole turvallista käyttää, kuten
avonaiset nostokoukut ilman turvasalpaa. Vaurioituneet sekä olosuhteiden ja käytön
heikentämät puumateriaalit on myös syytä poistaa heti käytöstä. Puumateriaaleihin
on hyvä merkitä aina käyttöönottoaika.
Käyttölaitteet lukitaan kun taakan liike tai nosturin muu käyttöönotto pitää estää.
Lukintaan merkitään kuka lukon on asettanut.
Työryhmän kommunikaatio sovitaan etukäteen, esim. varoitusmerkit, sekä sovitaan
ennalta työryhmän jäsenten toiminta vaaratilanteessa. Ennen väliaikaisen tuennan
poistoa sovitaan työryhmässä työvaiheiden valmistumisen varmistukset, kuittaukset
ja se kuka antaa luvan seuraavaan vaiheeseen siirtymiseen, esim. nostoapuvälineiden
tai tuennan irrotukseen.
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Nostotyöt ja tuennat pitää perehdyttää ja ohjeistaa työntekijöille. Työnjohto valvoo
suunnitelmien noudattamista. Vaarallisiin työtapoihin pitää puuttua heti. Puristumisvaaratilanne edellyttää työn uudelleen suunnittelua.

Lisätietoa:
• Työsuojeluoppaita ja ohjeita 12: Nostoapuvälineet, turvallisuus.
Työsuojeluhallinto 2010. Saatavissa: http://tyosuojelujulkaisut.wshop.fi/
documents/2011/01/TSO_12.pdf

4. Teematutkinnassa analysoidut onnettomuudet ja
aiemmat TOT ja YTOT –tapaukset:
Teematutkinnassa analysoitiin 6 onnettomuutta, joita ei ole aiemmin tutkittu TOT-menetelmän mukaisesti (Liitteet 1-6).
Teematutkinnasta rajattiin pois aiemmin tutkitut nosto-/haalaustapaturmat sekä
kuorma-auton lavan ja rungon väliin puristumiset, joita tutkittiin jo teematutkintana
TOT 8/11.
Tämän teematutkinnan ulkopuolelle rajattiin myös siirronaikaisen ajoneuvon kuormansidonnan puutteeseen liittyvät työpaikkakuolemantapaukset. Autojen korjaustyössä on lisäksi sattunut lukuisia tunkkien käyttöön liittyviä kuolemaan johtaneita
puristumisia, joita on aiemmin tutkittu TOT-tutkinnassa.
Lisäksi TOT-tutkintana on tutkittu aiemmin useita elementtirakentamisessa sattuneita työpaikkatapaturmia, joissa elementti on kaatunut esim. oikaisemisen tai noston
aikana (TOT 12/08, TOT 5/04, TOT 4/04 ja TOT 4/99).
Myös TOT 3/13 on hyvin samantyyppinen teematutkinnan aihepiirin kanssa, mutta
se päätettiin tutkia erikseen.
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Liite 1.
Vuonna 2014 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma

Kuva 4. Poliisin ottama lähikuva tilanteesta tapaturman jälkeen. Kuvassa näkyy kaivuri, kaivurin puomi, kantohara ja kantoharan tueksi laitettujen pöllien päät.

Mies (eläkkeellä ja ansiotyössä) oli metsäalueella valmistelemassa ja huoltamassa
sunnuntaina tela-alustaista kaivukonetta maanantain töitä varten. Mies oli laskenut
kantoharan (n. 1200 kg) kahden pöllin päälle koneen telaketjujen eteen ja irrottanut
sen koneen puomista. Kaivurin työkalulaatikko oli auki. Jälkien perusteella kantohara
luiskahti pöllien päältä alas ja mies puristui sen alle.
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Liite 2.
Vuonna 2014 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma

Kuva 5. Poliisin ottama yleiskuva tapaturman jälkeen, kun nostokoukku on kiinnitetty uudelleen ja mies on vedetty pois paalaimen alta.

Mies oli maatalon pihapiirissä olevassa
hallissa aamuvarhain vaihtamassa yhdistelmäpaalaimen noukkimien piikkejä
ja suojia. Paalaimen etuosa oli nostettu
traktorin etukuormaajalla käyttäen ketjua, jonka päissä oli nostokoukut (”kiinnitysroput”). Ketjun toisen pään nostokoukku oli avoin, siitä puuttui turvasalpa (”lukitus”). Ketju oli noston aikana
irronnut ja paalaimen etuosa putosi sen
alla työskennelleen miehen päälle.
Kuva 6. Lähikuva avokoukusta, joka oli irronnut ja päästänyt paalaimen etuosan
putoamaan. Kuva on otettu tapaturman
jälkeen kun paalaimen etuosa on nostettu
pelastustoimia varten uudelleen.
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Liite 3.
Vuonna 2013 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Työnjohtajan ja kahden työmiehen ryhmä oli nostamassa laminaattoriprässiä (noin
5000 kg, korkeus 4 metriä) teollisuushallissa trukin avustuksella. Kesken prässin pystyynnoston kuului paukahdus ja prässi kaatui nostotilanteen johtajana / valvojana
toimineen työnjohtajan päälle. Prässi oli ollut toisesta päästä liinalla (polyesteripäällysteraksi, nimelliskuorma 8000 kg) kiinnitettynä hallinosturissa olevaan koukkuun.
Koneen kulmien ja liinan välissä oli kulmasuojat, joista osa oli viimeistään tapaturmatilanteessa vaurioitunut. Tapaturmassa liina oli katkennut. Prässin alle jäänyt projektin
vastuuhenkilönä toiminut työnjohtaja oli laatinut työhön liittyvät ohjeet.
Työryhmä oli samassa asennuskohteessa nostanut paikalleen jo viisi vastaavanlaista prässiä, joista suurin oli ollut noin 10000 kg kone.

Kuva 7. Poliisin ottama lähikuva
katkeamiskohdasta. Tapaturman
jälkeen poliisin ottamissa kuvissa näkyy muutamia muitakin
vaurioituneita kohtia liinassa.

Kuva 8. Poliisin kuva nostoliinasta
ja sen päässä olevasta sakkelista
(ruuvitapilla suljettava lenkki).
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Kuva 9. Poliisin ottama yleiskuva tapahtumapaikalta. Kuvasta on poistettu tunnisteet.
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Liite 4.
Vuonna 2013 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Kuorma-auto oli hallissa tukiakselin vaihtoa varten nostettu takalaidasta kahdella tunkilla ja yhdellä hallitunkilla akselin alta, kardaanin banjon kohdalta. Takalaidan alla olleet tunkit oli asetettu pinoon kyljellään olevien kuorma-auton vanteiden päälle. Työtä
oli tekemässä toimitusjohtaja sekä hänen poikansa. Poliisin tutkintaraportin mukaan
onnettomuus on tapahtunut, kun kiinnitettävää V-tukea ei saatu asennettua hallitunkin sijainnin vuoksi. Autoa oli nostettu, hallitunkkia oli siirretty taemmas ja autoa laskettu alaspäin, jolloin kuorma-auto lähti kaatumaan vasemmalle, kaatoi takakulmissa
olevat tunkit ja romahti alas renkaiden varaan. Työtä tehnyt yrityksen toimitusjohtaja
jäi päästään puristuksiin auton alla kuorma-auton rungon ja kardaaniakselin väliin.

Liite 5.
Vuonna 2012 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma

Kuva 10. Kuva klapikoneesta tapaturman jälkeen, kuvaan on punaisilla nuolilla merkitty klapikone ja sen päiden tuentaan käytetty puutavarapino sekä metallipalkinpätkä. Kuvista on
poistettu tunnisteet.

Konepajalla koottiin klapikonetta (n. 1200 kg), työtä oli ensin tekemässä yrittäjä ja työntekijä. Klapikone oli nostettu nosturilla ja sen jälkeen vakautettu laskemalla toisesta
päästä lavojen ja lankkujen päälle (pinossa kolme kuormalavaa ja 3 lankunpätkää lappeellaan ja yksi parrunpätkä) ja toisesta päästä pystyssä olevan metrin mittaisen noin
20 cm sivuiltaan oleva neliöpalkinpätkän päälle. Klapikoneen havaittiin olevan kiikkerä.
Illalla nosturia tarvittiin toisessa kohtaa hallia maalaustyössä ja se siirrettiin pois klapikoneelta, jolloin klapikone jäi nostettuna lepäämään tuennan varaan. Seuraavana aamuna klapikoneelle tuli työskentelemään vapailtaan palannut työntekijä, joka ei tiennyt
klapikoneen olevan kiikkerästi tuettu. Työntekijä tutki klapikoneen alta koneen leukaa ja
hän näytti kuinka huonosti se liikkuu, kun kone putosi tukien päältä työntekijän päälle.
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Liite 6.
Vuonna 2012 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma

Kuva 11. Kaatunut konttinosturin puomi tapaturman jälkeen.

Kuljetusyrityksen työntekijät olivat kokoamassa konttinosturia. He olivat tilanneet paikalle nostokoneen kuljettajineen. Työryhmän tarkoitus oli nostaa tukkien päällä pystyssä säilytyksessä ollut puomi paikoilleen. Säilytyksen ajaksi puomi oli tuettu liinalla.
Nostokoneen kuljettaja oli kiinnittämässä puomiin nostoketjuja. Työryhmän toinen jäsen näki ketjujen asennuksen ja hän otti puomin tukena olleen liinan pois. Tuen poiston jälkeen puomi lähti kaatumaan. Nostoketjut olivat sen verran löysät, että puomi
pääsi kaatumaan. Nostokoneen kuljettaja ei ehtinyt puomin vierestä pois ja sai usean
tonnin painoisesta kaatuvasta puomista iskun päähän ja jäi puomin alle puristuksiin.
Kenelläkään työryhmän jäsenellä ei ollut suojakypärää päässä.
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Liite 7. TOT 10/12
HITSAAJA PURISTUI KUOLIAAKSI JÄÄTYÄÄN
HITSAAMANSA JA HÄNEN PÄÄLLEEN KAATUNEEN
KOTELON ALLE

Kuva 12. Lavastettu tilanne NN:n hitsaustyöstä tapaturmahetkellä. Kuvassa henkilö istuu,
mutta NN oli tapaturmahetkellä kyykistyneenä. Kuvassa kotelo on kiinni nosturissa, mutta
tapaturmahetkellä nosturi oli irrotettu kotelosta.

Konepajalla valmistettiin alihankkijalle suurten työkoneiden runkoja. Iltavuoronsa aloittaneen konepajan 57-vuotiaan työntekijän NN:n tehtävänä oli hitsata lastauskoneen
rungon koteloa. NN oli nostanut puolipukkinosturilla hitsattavan kotelon pystyasentoon metallisen työpöytänsä reunaa vasten ja heftasi sen siihen kiinni. Tällöin kotelon
painopiste oli selvästi pöydän etupuolella. NN irrotti kotelon nosturista ja alkoi hitsata
koteloon saumaa kyykkyasennossa. Kotelon hitsauksen aiheuttaman lämpölaajenemisen seurauksena kiinnityshitsaussaumat (heftit) murtuivat ja 600 kg painoinen kotelo kaatui NN:n päälle. NN sai vakavat vammat ja menehtyi tapaturmapaikalla.
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Liite 8. TOT 19/08
KAHDELLA SILTANOSTURILLA SIIRRETTY TULISTINPUTKISTO PUTOSI MAALARIN PÄÄLLE

Kuva 13. Lähikuva tapahtumapaikasta. NN jäi pudonneen elementin ja pakkauskehikon reunan
väliin (punainen rasti).

Maalarit NN ja MM olivat aloittamassa tulistinputkistoelementin (pituus n. 13 m, leveys
n. 1,7 m, massa 3194 kg) paikkamaalausta sen alapuolella seisten. Tällöin elementti
putosi alas, jolloin NN jäi sen ja tuotteiden pakkauskehikon väliin. Hän kuoli saamiinsa
vammoihin n. 11 kk tapaturman jälkeen.
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Liite 9 TOT 15/10
HITSAAJA KUOLI MAAKAASUPUTKEN PUDOTTUA

Kuva 14. Poliisin ottama kuva työkohteesta tapaturman jälkeen. Putki on nostettu tapaturman
jälkeen uudelleen nosturilla ja katoksen peite on poistettu.

Hitsaaja oli viimeistelemässä maakaasuputken hitsaussaumaa hiomalla, kun maakaasuputkea kannatellut puuparru katkesi ja maakaasuputki putosi putken alla olleen hitsaajan päälle.
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Liite 10 TOT 22/06
LANKKUNIPPUPINO KAATUI MIEHEN PÄÄLLE
ALUSPUITA SAHATESSA

Kuva 15. Kuvassa on poliisin laatima periaatepiirros tilanteesta ennen tapaturmaa. Kuvasta
ilmenee, että nipun 4 alapuoliset aluspuut toimivatkin rakenteessa vaakakannatinpalkkeina.

Varastopihalla, ns. massapaikalla, oltiin siirtämässä raskaita sahatavaranippuja. Peräkkäisiä nippupinoja oli vakautettu yhteisillä aluspuilla. NN ja MM olivat siirtäneet
asiakkaalle nippuja pinosta poikkeuksellisesti lyhytpiikkisellä trukilla. Normaalisti kahden peräkkäisen nippupinon samantasoiset niput olisi nostettu pitkäpiikkisellä trukilla, jolloin aluspuita ei olisi tarvinnut sahata lainkaan. NN (24 v.) sahasi moottorisahalla
toisen pinon päältä seisoen aluspuuta poikki, jolloin aluspuut katkesivat ja korkeampi
nippupino kaatui NN:n päälle.
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Liite 11 TOT 26/05
RUISKUMAALARI PURISTUI PUDONNEEN KEHIKON
ALLE

Kuva 16. Yleiskuva maalaushallista tapaturman jälkeen. Kuvassa taustalla näkyy maalattu
konepeti seinää vasten. Etualalla maalaustyössä käytettyjä A-pukkeja.

Konepajan ruiskumaalari oli nostanut trukilla n. 200 – 250 kg painaneen konepedin
kolmen 70 cm korkean A-pukin päädyn päälle. A-pukkien päihin oli asennettu pienet
korokepalat, jotta paikkamaalauksen tarve vähenee. Hän maalasi ensin konepedin
ja alkoi tämän jälkeen puhdistamaan puukolla maalivalumia konepedin alapuolelta.
Kun hän työskenteli konepedin alla, konepeti romahti hänen päälleen. Työntekijä työskenteli konepajassa yksin. Ainakin yksi käytetyistä A-pukeista kaatui tapaturmassa.
Tapaturman tutkinnassa todettiin, että ruiskumaalari oli alkoholin vaikutuksen alainen,
mikä alensi hänen työkykyään.
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Liite 12 TOT 27/04
HITSAAJA JÄI KAATUNEEN LAIPION ALLE

Kuva 17. Havainnekuva järjestelystä, jolla NN aikoi suoristaa laipion (1) käyttäen jäykistetarrainta (2) ja taljaa (3). Laipio oli tuettu tukiraudalla (4). Tapaturmassa tukirauta repeytyi irti ja
laipion silloitukset pettivät, jolloin laipio pääsi kaatumaan.

Alihankintayrityksen hitsaaja NN ja levyseppä MM asensivat rakenteilla olevan laivan
kansilohkoon 2 tonnin painoisen laipion. Kun laipio oli hitsattu osittain kiinni, eli silloitettu, kiinni T-palkkiin ja tuettu tukiraudalla, miehet totesivat laipion olleen keskeltä
muutaman millimetrin pois asennuslinjalta. Lyhyen tauon aikana NN päätti oikaista
laipion taljaan kytketyllä jäykistetarraimella, eli vetää se taljaa hyväksikäyttäen asennuslinjalle. Laipio kaatui. NN jäi kaatuneen laipion alle.
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Liite 13 YTOT 4/00
YRITTÄJÄ JÄI TUELTA PUDONNEEN PAKETTIAUTON
JARRURUMMUN ALLE

Kuva 18. NN puristui ritakehästään jarrurummun alle.

Maatalousalalla toimiva yrittäjä NN oli poistanut pakettiauton oikean takarenkaan ja
korjasi hitsaamalla lokasuojaa. Taka-akseli putosi tuelta, NN puristui rintakehästään
jarrurummun alle. Tapaturmassa auton nostamiseen käytetty tunkki on kaatunut. Tutkintaraportista ei ilmene oliko taka-akselin tuelta putoamisen syy auton liikahtaminen
vai aluspuiden ja tunkin kaatuminen esim. tahattoman vaikuttamisen seurauksena
(molemmat lienevät mahdollisia).
Tunkki oli ilmeisesti asennettu kahden vitosparrun päälle. Aluksi autoa oli nostettu
toisella tunkilla, nostovaran loppumisen jälkeen auton alle oli asennettu parrut, joiden
päältä todennäköisesti autoa oli saatu nostettua ylemmäksi.
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Liite 14 YTOT 3/00
MAANVILJELIJÄ JÄI RENKAANVAIHDOSSA TUELTA
PUDONNEEN LEIKKUUPUIMURIN ALLE
Kaksi Maanviljelijää NN ja MM olivat vaihtamassa edellisenä päivänä puhjennutta puimurin rengasta. Leikkuupuimurin vasen eturengas oli irrotettu ja paikattu. Paikatun
renkaan takaisinasennus vaati puimurin tunkkaamista ylemmäksi. Nestetunkin (10 tn,
korkeus 28 cm) alustana oli kuusipölkky (korkeus 38 cm, ø 17,5 cm) ja etuakselin alla
oli lisäksi neljä parrunpätkää (12,5 cm, pituudet 18-20 cm), joista ainakin yksi ollut
pinottuna pölkyn ja tunkin kanssa. Puimurin käsijarru oli kytketty ja puimurissa oli
peruutusvaihde päällä. Erittäin epävakaa tuki kaatui nostossa. Maanviljelijä puristui
ylävartalostaan puimurin alle, ilmanpuhaltimen kehikko oli painanut NN:ää ristiselän
kohdalta maata vasten.

Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 2.9. 2015.
Tässä tutkintaraportissa esitetään tutkintaryhmän käsitys tapaturmaan johtaneiden tapahtumien
kulusta ja tapaturmatekijöistä sekä suositukset vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.
TOT-tutkinnan ja -raportin tarkoituksena on työtapaturmien torjunnan tehostaminen. Raportin
tarkoituksena ei ole ottaa kantaa eri osapuolten syyllisyyteen eikä vastuisiin.
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